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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NASZA ZIEMIA BIELSKA Z PERSPEKTYWY ROWERU W OBIEKTYWIE”

§ 1
Organizator konkursu

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice”, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs 
fotograficzny pn. „NASZA ZIEMIA BIELSKA Z PERSPEKTYWY ROWERU W OBIEKTYWIE”, zwany 
dalej konkursem, realizowany w ramach grantu pod nazwą „Klimczok zdobyty – dwa koła 
i Ty” w ramach projektu grantowego pn. Promowana Ziemia Bielska w ramach Poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach zadania realizowanego przez Gminny Ludowy 
Klub  Sportowy  „Wilkowice”  w  ramach  programu  „Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

§ 2
Cel konkursu

Celami konkursu są:
1.Promowanie Ziemi Bielskiej w kontekście turystyki rowerowej.
2. Zachęcanie do odkrywania piękna terenów Ziemi Bielskiej.
3. Inspirowanie pasjonatów i profesjonalistów w dziedzinie fotografii do pracy i poszerzania 
własnych umiejętności.
4. Odkrywanie talentów twórczych wśród społeczności lokalnej.
5.  Propagowanie  aktywności  ruchowej,  szczególnie  sportów rowerowych,  dla  uprawiania 
których Ziemia Bielska stwarza doskonałe możliwości.

§ 3
Przedmiot konkursu

1.  Przedmiotem  konkursu  jest  autorska  fotografia  o  tematyce  związanej  z  turystyką 
rowerową na terenie Ziemi Bielskiej.
2. Wszystkie zdjęcia muszą być oryginalne, wykonane przez osobę zadeklarowaną w karcie 
zgłoszeniowej do konkursu jako autor zdjęć.  Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za 
wszelkie nadużycia praw autorskich.
3. Do konkursu można zgłosić prace wykonane w dowolnym terminie.
4.  Akceptowane  są  fotografie  czarno-białe  i  kolorowe,  wykonane  zarówno  techniką 
analogową, jak i cyfrową.
5.  Oryginalne zdjęcia nie mogą być poddane obróbce cyfrowej,  znacząco wpływającej  na 
zawartość fotograficzną pracy.
6. Na zdjęciach nie może być: podpisów, znaków wodnych czy innych identyfikatorów.
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7. Ujęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu Ziemi Bielskiej, opis zdjęcia powinien 
zawierać wskazanie tego miejsca.
8. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 5 zdjęć, odrębnych tematycznie lub 
stanowiących cykl.
9. Fotografie cyfrowe, o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3200 pikseli, powinny być 
zapisane w formacie JPEG bez kompresji,  w kolorach RGB i  przesłane mailem na adres:  
glks-wilkowice@o2.pl
10. Fotografie analogowe powinny być wywołane i dostarczone w formacie co najmniej A4, 
w opisanej teczce zabezpieczającej przed uszkodzeniami.
6. Prace powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko-imię-tytuł.jpg, np.: kowalski-
jan-rower.jpg. W tytule pracy proszę nie używać następujących znaków: > < /: „” ! ? \ oraz 
numerów z aparatów cyfrowych. Zdjęcia analogowe prosimy opisać na odwrocie imieniem 
i nazwiskiem oraz podać tytuł zdjęcia. Miejsce powstania fotografii należy podać w karcie 
zgłoszenia.
7.  Prace  konkursowe wraz  z  kartą  zgłoszenia  do  konkursu  należy  składać  osobiście  pod 
adresem: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 
8a lub przesyłać mailem na adres: glks-wilkowice@o2.pl
8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

§ 4
Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno fotografujący amatorzy jak i profesjonaliści.
3. Dla młodzieży biorącej udział  w konkursie wymagana jest zgoda i  podpis rodziców lub 
opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
4.  W związku ze  specyfiką konkursu pracownicy i  współpracownicy Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego „Wilkowice” mogą brać w nim udział, jednak nie mogą być członkiem jury 
konkursowego.
6. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej, wypełnionej, 
podpisanej  i  dostarczonej  do  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Wilkowicach,  
43-365  Wilkowice,  ul.  Szkolna  8a  -  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej  na  adres:  
glks-wilkowice@o2.pl
7.  Kartę  zgłoszeniową  i  regulamin  konkursu  wraz  z  dodatkowymi  informacjami  można 
uzyskać na stronie internetowej  http://glks-wilkowice.pl/ lub w Gminnym Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 8a.
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych w zakresie niezbędnym do 
ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora.

§ 5
Ocena prac

1. Prace,  które nie będą spełniały  kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.
2.  Do oceny złożonych prac  Organizator  powoła trzyosobową komisję konkursową,  która 
wyłoni zwycięzców przyznając miejsca I, II i III oraz wyróżnienia. 
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3.  W skład  komisji  konkursowej  nie  mogą  wchodzić  osoby  spokrewnione z  uczestnikami 
konkursu.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
- zgodność z tematem konkursu,
- wartość artystyczna zdjęcia,
- przesłanie zdjęcia,
- poprawność techniczna.

§ 6
Nagrody

1.  Komisja  konkursowa  wyłoni  zwycięzców  oraz  przyzna  nagrody  dla  10  najlepszych 
zdjęć/cyklu zdjęć. Do decyzji komisji konkursowej pozostaje przyznanie wyróżnień.
2. Pula nagród w konkursie wynosi 1.000,00 zł.
3. Komisja konkursowa ma prawo do nieprzyznania miejsc,  jeśli  poziom zgłoszonych prac 
będzie nieodpowiedni.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie podlegaj zamianie na inne, ani 
zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5.  Z  chwilą  wydania  nagrody  Uczestnikowi,  Organizator  nabywa nieodpłatnie  majątkowe 
prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji.

§ 7
Terminarz

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 18.08.2021 r. do godziny 
15:00 w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną do 24:00. Prace dostarczone po tym 
terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku przesłania prac tradycyjną pocztą 
lub kurierem za ostateczny termin uznaje się datę wpływu do siedziby Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  nie później niż do miesiąca od daty zakończenia 
konkursu.
4.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  podczas  podsumowania  zawodów  rowerowych  
pn.  „KLIMCZOK ZDOBYTY – DWA KOŁA I TY”, organizowanych w ramach grantu pod nazwą 
„Klimczok zdobyty – dwa koła i Ty” w ramach projektu grantowego pn. Promowana Ziemia 
Bielska w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji  w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na  lata  2014-2020  w dniu  29.08.2021  r.  ok.  godz.  14:00  na  placu  za  Domem 
Strażaka w Bystrej. Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminów.
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§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Gminnego 
Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  w Wilkowicach,  43-365 Wilkowice,  ul.  Szkolna  8a -  w formie 
papierowej lub elektronicznej na adres: glks-wilkowice@o2.pl
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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